WAT LATER DAN GEHOOPT

IN HET KORT

We hadden gepland, gedacht en gehoopt dat op 17 september alle
herinneringsplaatjes van de Brandgrens van 22 februari 1944 in het
Nijmeegse centrum zouden liggen. Dat gaat helaas niet lukken.
Er moet veel geregeld worden voor het leggen van de plaatjes in de
straten, er moet met veel mensen, instellingen en soms eigenaren van
panden overlegd worden over de exacte plekken en vaak is aparte
toestemming voor plaatsing nodig. Hier is meer tijd in gaan zitten dan
van te voren gedacht. Maar we gaan ervan uit dat alles rond komt.

KIJK OP:

Op dit moment zijn alle blanco ronde brandgrensplaatjes besteld en
worden de stalen pootjes erop gelast die straks voor de bevestiging
in de grond zorgen. We hebben intussen ook de volgorde van de
namen op de plaatjes bepaald. Samen met de gemeente Nijmegen
hebben we ook de route van de brandgrens nogmaals helemaal
nagelopen om te kijken of op alle gewenste markeringsplekken ook
daadwerkelijk alle plaatjes geplaatst kunnen en mogen worden.
Er zijn enkele locaties waar de grond niet van de gemeente is. Dus is
overleg nodig met de particuliere eigenaren van die plekken. Daar
zijn we nu druk mee bezig. Als we geen toestemming krijgen, zullen
we de route van de brandgrens licht moeten aanpassen. Vooralsnog
ziet het daar niet naar uit. We krijgen zeer waarschijnlijk van
iedereen toestemming en hoeven de route dus niet te veranderen.
Alleen het Stationsplein en omgeving is nog een lastig punt. Door
de vakantieperiode was het moeilijker om iedereen in de afgelopen
weken te spreken te krijgen. We hopen dat dit nu alsnog snel gaat
lukken, de zomervakantie loopt immers af.
Op de herinneringsplaatjes worden de namen van de slachtoffers
geprint zodra we definitief weten dat de markeringsgrens volledig
rond is. We printen ze op volgorde van het leggen, dat maakt het
plaatsen later makkelijker. Het gaat immers om zo’n 800 plaatjes en
we willen vergissingen voorkomen. Onze inzet is om de ‘namen’ zo
dicht mogelijk op de plek te leggen waar het slachtoffer destijds is
omgekomen.

024GESCHIEDENIS

WWW.BRANDGRENS024.NL
voor meer informatie

DONEER OP REKENINGNUMMER:
NL 71 FVLB 0226 314 871
Dit rekeningnummer is van
het Stedelijk 4&5 mei Comité
Nijmegen, en speciaal voor dit
project aangemaakt!
HOOFDSPONSOR
Er zijn nog maar twee plaatsen
beschikbaar voor hoofdsponsoren
op de speciale informatieborden
over de brandgrens. Voor 1.500 euro
komt de naam van de sponsor op
zo’n paneel erbij te staan. Kijk op
de website voor meer informatie of
bel 06 533 738 68.
BETALING DONATIES
Een aantal toegezegde donaties is
nog niet betaald. Op een herinneringsverzoek hebben we enkele malen
geen reactie teruggekregen. We
zullen geen vervolgherinnering sturen.
Want het is een blijft een vrijwillige
donaties. Mocht je de nieuwsbrief
wel ontvangen en bedenken dat je
nooit een factuur hebt gezien, neem
dan contact met ons op. Mogelijk is
dan eerder iets misgegaan met het
mailadres.

Tijdens het historisch festijn 024Geschiedenis in Nijmegen staan
wij, Brandgrens024, met verschillende andere organisaties in
de Stevenskerk met het eendaags PopUp Museum: Grenzen in
Oorlogstijd. Hier is de mogelijkheid om een herinneringsplaatje te
bekijken, vragen te stellen of de route te bekijken. We staan hier
samen met o.a. Van t Lindenhoutmuseum, Museum Het Valkhof,
Nationaal Bevrijdingsmuseum, OorlogsdodenNijmegen, Regionaal
Archief, Archeologie Gemeente Nijmegen, Stadswandeling Nijmegen.
Vrijdag 14 oktober 20:00 - 23:00 | Zaterdag 15 oktober 11:00 - 16:00
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